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Przemysław Kledzik 

Nadzór nad lecznictwem uzdrowiskowym 

 

1. Uwagi wprowadzające 

Przedmiot analizy niniejszej części opracowania stanowią 

unormowania rozdziału czwartego ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, 

uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 

uzdrowiskowych1, zatytułowanego - „Nadzór nad lecznictwem 

uzdrowiskowym”.  

Zaznaczyć należy, że problematyka nadzoru nad lecznictwem 

uzdrowiskowym stanowi istotny element u.l.u., którą ustawodawca 

wyodrębnił w osobnym rozdziale, oddając pod jej regulację piętnaście  

z sześćdziesięciu sześciu przepisów ustawy. 

 W ramach zakresu regulacji rozdziału czwartego u.l.u. jako 

podstawowe wyróżnić można kwestie podmiotowe, przedmiotowe oraz 

dotyczące środków nadzoru, które stanowić będą następnie przedmiot 

szczegółowych rozważań. 

W pierwszej kolejności celowe jest jednak przybliżenie pojęcia 

nadzoru oraz jego zestawienie z pojęciem kontroli, którym ustawodawca 

również posłużył się w treści przepisów poddanego badaniu rozdziału u.l.u.  

 

2. Pojęcie kontroli i nadzoru 

Jednym z zadań administracji publicznej jest sprawdzanie,  

czy przepisy prawa administracyjnego są realizowane przez ich adresatów2. 

                                                           
1 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach 

ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 651  
z późn. zm.), przywoływana dalej jako u.l.u. 

2 Z. Leoński, Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2006, s. 231. 
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Służy temu instytucja kontroli. W literaturze przedmiotu przyjmuje się,  

że pojęcie kontroli na gruncie nauki prawa administracyjnego nie budzi 

większych kontrowersji i jest ono rozumiane w sposób nie odbiegający od 

rozumienia powszechnego, prakseologicznego, według którego kontrola to 

sprawdzanie stanu faktycznego, ocena i formułowanie wniosków3. Jest to 

więc porównywanie tego, co jest, z tym co być powinno, stanu faktycznego  

z postulowanym. Celem kontroli jest zatem ustalenie, czy przewidziany stan 

został urzeczywistniony4. Pojęcie kontroli jest używane do określenia funkcji 

organu polegającej wyłącznie na sprawdzaniu działalności innych jednostek, 

bez stałych możliwości wpływania na działalność jednostek kontrolowanych 

poprzez wydawanie im nakazów czy poleceń. Organ wyposażony w prawo 

kontroli ma zazwyczaj prawo wydawania zaleceń jednostkom 

kontrolowanym, bowiem zasadniczo przedstawia tylko wyniki kontroli wraz  

z wypływającymi z tego wnioskami5. Termin nadzór używany jest z kolei 

najczęściej do określenia sytuacji, w której organ nadzorujący wyposażony 

jest w środki oddziaływania na postępowanie organów czy jednostek 

nadzorowanych, nie może jednak wyręczać tych organów w ich działalności. 

Podkreśla się, że uprawnienia nadzorcze oznaczają tyle, co prawo kontroli, 

wraz z możliwością wiążącego wpływania na organy czy instytucje 

nadzorowane6.  

 

3. Zakres podmiotowy instytucji nadzoru nad lecznictwem 

uzdrowiskowym 

W ramach zakresu podmiotowego związanego z instytucją nadzoru za 

podstawowe kryterium klasyfikacyjne uznać należy kryterium usytuowania 

                                                           
3 E. Olejniczak-Szałowska, Kontrola administracji (w:) M. Stahl (red.), Prawo 

administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2004, s. 416. 
4 J. Sługocki. Prawo administracyjne, Kraków 2003, s. 459. 
5 M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, Podstawowe pojęcia teoretyczne w nauce prawa 

administracyjnego (w:) M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2001, s. 99. 
6 Tamże, s. 99. 
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względem kompetencji do stosowania środków nadzoru. Na jego podstawie 

wyróżnić można podmioty sprawujące nadzór oraz podmioty nadzorowane.  

W odniesieniu do podmiotów podlegających zaliczeniu do pierwszej 

kategorii u.l.u. w art. 17 ust. 1 stanowi, że nadzór nad lecznictwem 

uzdrowiskowym sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia i wojewoda,  

a w odniesieniu do lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonego w zakładach 

lecznictwa uzdrowiskowego utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej  

i ministra właściwego do spraw wewnętrznych, odpowiednio ci ministrowie  

w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia.  

W art. 17 ust. 2 u.l.u. ustawa zastrzega, że nadzór nad lecznictwem 

uzdrowiskowym prowadzonym przez zakłady lecznictwa uzdrowiskowego na 

obszarze województwa wojewoda sprawuje przy pomocy naczelnego 

lekarza uzdrowiska7. 

W kontekście treści przywołanej regulacji przyjąć można,  

że wojewodzie oraz ministrowi właściwemu do spraw zdrowia przypisać 

można funkcję podstawowych organów nadzoru nad lecznictwem 

uzdrowiskowym. 

W powołanym art. 17 u.l.u. ustawodawca w sposób pośredni, poprzez 

odwołanie się do jednostek utworzonych przez poszczególnych ministrów 

(ust. 1), bądź funkcjonujących na określonym obszarze (ust. 2) wskazał 

także na podmioty zaklasyfikowane do drugiej kategorii, tj. podmioty 

nadzorowane, wymieniając w ich zakresie zakłady lecznictwa 

uzdrowiskowego. 

Zauważyć należy, że ustawodawca zarówno w tytule rozdziału 4 u.l.u., 

jak też wskazując uprawnienia wojewody i ministra właściwego do spraw 

zdrowia, posłużył się sformułowaniem nadzoru nad lecznictwem 

uzdrowiskowym.  

                                                           
7 W dalszych przepisach rozdziału 4 u.l.u., ustawodawca określił jednocześnie zasady i tryb 

powoływania i odwoływania naczelnego lekarza uzdrowiska, kryteria, jakie spełnić musi osoba 
ubiegająca się o takie stanowisko, a także zakres zadań i kompetencji naczelnego lekarza 
uzdrowiska. 
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Zgodnie z przyjętą na potrzeby ustawy definicją lecznictwa 

uzdrowiskowego (art. 2 pkt 1 u.l.u.), oznacza ono zorganizowaną działalność 

polegającą na udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia 

uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, prowadzoną w uzdrowisku 

przez zakłady lecznictwa uzdrowiskowego albo poza uzdrowiskiem  

w szpitalach i sanatoriach znajdujących się w urządzonych podziemnych 

wyrobiskach górniczych, przy wykorzystaniu warunków naturalnych, takich 

jak: a) właściwości naturalnych surowców leczniczych, b) właściwości 

lecznicze klimatu, w tym talassoterapia i subterraneoterapia, oraz 

właściwości lecznicze mikroklimatu - a także towarzyszące zabiegi z zakresu 

fizjoterapii8. 

Uzdrowisko zaś, w zakresie unormowań u.l.u., oznacza obszar, na 

terenie którego prowadzone jest lecznictwo uzdrowiskowe, wydzielony  

w celu wykorzystania i ochrony znajdujących się na jego obszarze 

naturalnych surowców leczniczych, spełniający warunki, o których mowa  

w art. 34 ust. 1 ustawy, któremu został nadany status uzdrowiska (art. 2 pkt 

3 u.l.u.). 

Z kolei użyte w ustawie określenie zakład lecznictwa uzdrowiskowego 

oznacza przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego wykonującego działalność 

leczniczą w rodzaju ambulatoryjnych lub stacjonarnych i całodobowych 

świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, 

działające na obszarze uzdrowiska, utworzone w celu udzielania świadczeń 

zdrowotnych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego albo rehabilitacji 

uzdrowiskowej, w ramach kierunków leczniczych i przeciwskazań ustalonych 

dla danego uzdrowiska, w szczególności wykorzystujących warunki 

naturalne uzdrowiska przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (art. 2 pkt 10 

u.l.u.). Ustawodawca, w art. 6 u.l.u., wyjaśnia przy tym, że zakładami 

lecznictwa uzdrowiskowego są: 1) szpitale uzdrowiskowe; 2) sanatoria 

                                                           
8 Por. W. Radecki, Ochrona walorów turystycznych uzdrowisk, (w:) Ochrona walorów 

turystycznych w prawie polskim [online]. LEX, źródło: http://sip.lex.pl/#/monografia/ 
369232925/58, (dostęp: 29.01.2016 r.). 
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uzdrowiskowe; 3) szpitale uzdrowiskowe dla dzieci i sanatoria uzdrowiskowe 

dla dzieci; 4) przychodnie uzdrowiskowe; 5) zakłady przyrodolecznicze;  

6) szpitale i sanatoria w urządzonych podziemnych wyrobiskach górniczych. 

W świetle powyższego przyjąć należy, że zakres podmiotowy pojęcia 

nadzoru nad lecznictwem uzdrowiskowym jest szerszy aniżeli pojęcie 

nadzoru nad zakładami lecznictwa uzdrowiskowego i obejmuje także 

szpitale i sanatoria znajdujące się w urządzonych podziemnych wyrobiskach 

górniczych, usytuowane poza uzdrowiskami. 

 

4. Zakres przedmiotowy nadzoru nad lecznictwem uzdrowiskowym  

W kwestii zakresu przedmiotowego nadzoru nad lecznictwem 

uzdrowiskowym uznać należy, że co do zasady, tak samo jak zakres 

podmiotowy, został on także określony w art. 17 u.l.u. Nadzór ten dotyczy 

bowiem lecznictwa uzdrowiskowego, a to jak wyżej wykazano zdefiniowane 

zostało jako zorganizowana działalność polegająca na udzielaniu świadczeń 

opieki zdrowotnej z zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji 

uzdrowiskowej i to tego rodzaju działalność stanowi przedmiot nadzoru 

sprawowanego przez uprawnione organy. Zasady prowadzenia lecznictwa 

uzdrowiskowego oraz zadania poszczególnych zakładów lecznictwa 

uzdrowiskowego określone zostały w rozdziale 2 u.l.u. – „Lecznictwo 

uzdrowiskowe”. 

Wcześniej zaznaczono również, że kontrola stanowi integralną część 

uprawnień nadzorczych. Stosownie do powyższego, w art. 18 u.l.u. 

zastrzeżono, że organy sprawujące nadzór, o których mowa w art. 17 u.l.u., 

dokonują kontroli i oceny lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonego  

w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego.  

Na uwagę zasługuje treść art. 19 u.l.u. W ustępie pierwszym 

powołanego przepisu ustawa stanowi, że do zadań ministra właściwego do 

spraw zdrowia, zgodnie z przyjętą w nim numeracją, należy  

w szczególności: 1) określanie kierunków działalności uzdrowisk w zakresie 
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lecznictwa uzdrowiskowego; 2) ustalanie kierunków leczniczych dla 

poszczególnych uzdrowisk w oparciu o naturalne surowce o potwierdzonych 

właściwościach leczniczych i klimat; 3) monitorowanie zachowania 

warunków leczniczych i środowiskowych warunkujących przyznanie  

i utrzymanie statusu uzdrowiska albo statusu obszaru ochrony 

uzdrowiskowej; 4) określanie wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady 

lecznictwa uzdrowiskowego i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego;  

5) potwierdzenie spełnienia warunków koniecznych do nadania danemu 

obszarowi statusu uzdrowiska albo statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej 

albo utrzymania tego statusu na podstawie operatu uzdrowiskowego;  

6) opracowanie wzorcowego statutu uzdrowiska i wzorcowego statutu 

obszaru ochrony uzdrowiskowej; 7) występowanie do Prezesa Rady 

Ministrów o nadanie danemu obszarowi statusu uzdrowiska albo statusu 

obszaru ochrony uzdrowiskowej lub pozbawianie danego obszaru takiego 

statusu; 9) ustalanie zasad kierowania i kwalifikowania pacjentów do 

zakładów lecznictwa uzdrowiskowego oraz 10) rozpatrywanie odwołań od 

decyzji wojewody9. 

W art. 19 ust. 2 i 3 u.l.u. z kolei zawarte zostały upoważnienia dla 

ministra właściwego do spraw zdrowia do wydania rozporządzeń, w których 

organ ten zobowiązany został określić odpowiednio wymagania, jakim 

powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, 

kierując się bezpieczeństwem pacjenta i koniecznością zachowania 

standardów świadczeń opieki zdrowotnej, a także wskazaniami nauki  

i praktyki10, jak również sposób kierowania i kwalifikowania pacjentów do 

zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, w tym przeciwwskazania do leczenia 

                                                           
9 Przepis art. 19 pkt 8 u.l.u. z dniem 7 lipca 2011 r. został uchylony przez art. 1 pkt 13 lit. a) 

ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach  
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. Nr 73, poz. 390). 

10 W zakresie realizacji niniejszego upoważnienia Minister Zdrowia wydał rozporządzenie  
z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady  
i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. z 2012 r. poz. 452). 
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uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej stanowiące podstawę 

kwalifikowania pacjenta11. 

Celowe jest także odwołanie się w tym miejscu do art. 20 u.l.u.,  

w którym określony został zakres czynności nadzorczych oraz środków, 

jakie w swoim działaniu stosować może minister właściwy do spraw zdrowia, 

jak również, na zasadzie odpowiedniego stosowania, w związku  

z odesłaniem zawartym w art. 31 u.l.u. - Minister Obrony Narodowej  

i minister właściwy do spraw wewnętrznych. 

Przepis art. 20 ust. 1 u.l.u. stanowi, że w ramach nadzoru,  

o którym mowa w art. 17 ust. 1 u.l.u, minister właściwy do spraw zdrowia jest 

uprawniony w szczególności do: 1) oceny zgodności lecznictwa 

uzdrowiskowego z kierunkami leczniczymi, o których mowa w art. 13 ust. 

1u.l.u.12; 2) żądania udostępnienia dokumentów związanych z działalnością 

zakładów lecznictwa uzdrowiskowego oraz zapoznawania się z ich treścią; 

3) żądania przekazania wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących 

działalności zakładów lecznictwa uzdrowiskowego; 4) przeprowadzania 

kontroli na terenie zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i żądania wyjaśnień 

potrzebnych dla oceny ich działalności i jakości świadczeń opieki zdrowotnej 

oraz funkcjonowania zakładów lecznictwa uzdrowiskowego. 

W kontekście przywołanych przepisów postawić można pytanie  

o charakter prawny art. 18 i art. 19 u.l.u., w kontekście zagadnienia nadzoru 

nad lecznictwem uzdrowiskowym, które stanowi jednocześnie tytuł rozdziału 

4, w którym przepisy te zostały zamieszczone.  

                                                           
11 W powyższym zakresie Minister Zdrowia wydał rozporządzenie z dnia 5 stycznia 2012 r. 

w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa 
uzdrowiskowego (Dz.U. z 2012 r. poz. 14). 

12 W art. 13 ust. 1 u.l.u., w zamkniętym katalogu, ustalone zostały kierunki lecznicze 
uzdrowisk, do których należą: 1) choroby ortopedyczno-urazowe; 2) choroby układu 
nerwowego; 3) choroby reumatologiczne; 4) choroby kardiologiczne i nadciśnienie; 5) choroby 
naczyń obwodowych; 6) choroby górnych dróg oddechowych; 7) choroby dolnych dróg 
oddechowych; 8) choroby układu trawienia; 9) cukrzyca; 10) otyłość; 11) choroby 
endokrynologiczne; 12) osteoporoza; 13) choroby skóry; 14) choroby kobiece; 15) choroby 
nerek i dróg moczowych; 16) choroby krwi i układu krwiotwórczego; 17) choroby oka  
i przydatków oka.  
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Zestawienie treści art. 18 oraz art. 20 ust. 1 u.l.u. prowadzi do 

wniosku, że przedmiotowy zakres kontroli przysługującej na podstawie  

art. 18 u.l.u. organom wskazanym w art. 17 tej ustawy jest zakresowo 

szerszy od zakresu przedmiotowego nadzoru, zakreślonego w art. 20 ust. 1 

u.l.u. 

Zaznaczenia wymaga jednak, że w art. 20 ust. 1 u.l.u. ustawodawca 

posłużył się zwrotem „w szczególności”.  

Zasady stosowania w tekstach aktów normatywnych zwrotu  

„w szczególności” regulują przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

w sprawie zasad techniki prawodawczej13. Zgodnie z § 153 ust. 3 w związku 

z § 153 ust. 1 i 2 załącznika do ww. rozporządzenia, jeżeli nie jest możliwe 

sformułowanie definicji zakresowej, wyliczającej elementy składowe zakresu 

w jednym przepisie prawnym i obejmującej cały zakres definiowanego 

pojęcia, jak też jeżeli nie jest możliwe wyliczenie wszystkich elementów 

zakresu definiowanego pojęcia w jednym przepisie prawnym i zaznaczenia 

w treści definicji, że tekst tej samej lub innej ustawy zawiera nadto elementy 

uzupełniające tę definicję, wówczas można objaśnić znaczenie danego 

określenia przez przykładowe wyliczenie jego zakresu, wyraźnie wskazując 

przykładowy charakter wyliczenia przez posłużenie się zwrotami:  

„w szczególności” albo „zwłaszcza”.  

Przywołany przepis § 153 ust. 3 odnosi się jednak wyłącznie do zasad 

redakcji przepisów prawnych formułujących treść definicji ustawowych i nie 

daje jednoznacznych podstaw do przełożenia jego treści na zasady 

formułowania innego typu przepisów niż ustalających treść definicji.  

Poszukując wyjaśnienia analizowanego zwrotu w ramach 

powszechnie przyjmowanych reguł znaczeniowych języka polskiego, 

wskazać należy, że w Słowniku języka polskiego, wyrażenie  

„w szczególności” wyjaśnia się jako „szczególnie, zwłaszcza”14. Słowo 

                                                           
13 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad 

techniki prawodawczej" (Dz.U. Nr 100, poz. 908 z późn. zm.). 
14 Słownik języka polskiego, źródło: sjp.pwn.pl (dostęp: 27.01.2016 r.). 
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„szczególnie” to według Słownika „partykuła, za pomocą której mówiący 

wyróżnia określony obiekt lub stan rzeczy, stwierdzając, że to, co jest 

powiedziane w zdaniu, w większym stopniu dotyczy tego obiektu lub stanu 

rzeczy niż innych”15. Podobnie „zwłaszcza”, które określa się, jako partykułę 

dołączaną do składnika zdania, aby zaznaczyć, że część wypowiedzi 

dotyczy tego składnika16. 

W kontekście przedstawionych unormowań i definicji, celowe dla 

wyjaśnienia zwrotu „w szczególności” jest również odwołanie się do 

poglądów doktryny i orzecznictwa, formułowanych na tle odrębnych 

przepisów, w których ustawodawca posłużył się stosownym zwrotem 

poprzedzającym zamieszczone w tych przepisach wyliczenia. Podkreśla się, 

że użycie zwrotu „w szczególności” wskazuje na jedynie przykładowy 

charakter wyliczenia, które nie stanowi katalogu zamkniętego17. 

Przyjmując niniejszy pogląd za właściwy, uznać należy, że wyliczenie 

w art. 20 ust. 1 u.l.u. kompetencji nadzorczych ministra właściwego do spraw 

zdrowia nie stanowi zamkniętego katalogu uprawnień tego organu, lecz 

wskazuje na kompetencje o podstawowym znaczeniu z perspektywy 

przedmiotu nadzoru.  

W kontekście powyższego, biorąc pod uwagę, jak już wyżej 

zaznaczono, że kontrola to możliwość sprawdzenia działalności podmiotu 

kontrolowanego bez możliwości władczego oddziaływania. Nadzór zaś to 

kontrola poszerzona o możliwość stosowania środków oddziaływania na 

podmiot nadzorowany, uznać należy, że w zakresie uprawnień nadzorczych 

ministra właściwego do spraw zdrowia określonych w art. 20 ust. 1 u.l.u., 

mieści się także dokonywanie kontroli. W związku z powyższym można 

postawić pytanie o wzajemny zakres regulacji dotyczącej kontroli 

dokonywanej na podstawie art. 18 oraz art. 20 ust. 1 u.l.u. Czy zakres 

                                                           
15 Słownik języka polskiego, źródło: sjp.pwn.pl (dostęp: 27.01.2016 r.). 
16 Słownik języka polskiego, źródło: sjp.pwn.pl (dostęp: 27.01.2016 r.). 
17 Zob. wyrok NSA z dnia 8 grudnia 2015 r., II FSK 2659/13 oraz postanowienia NSA  

z dnia 25 listopada 2015 r., I OW 177/15, z dnia 30 grudnia 2015 r., I OW 225/15, źródło: 
Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych (CBOSA), (dostęp: 27.01.2016 r.). 
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uprawnień nadzorczych wskazany w art. 20 ust. 1 u.l.u. pokrywa się  

z zakresem kontroli, wyznaczonym w treści art. 18 u.l.u.? Czy też jest od 

niego szerszy lub węższy? 

W pierwszej kolejności zwrócić można uwagę, na zbieżność regulacji 

art. 18 z treścią art. 20 ust. 1 pkt 1 i 4 u.l.u. Zestawienie niniejszych 

przepisów prowadzi do konstatacji, że zakres kontroli określony w art. 18 

u.l.u. sformułowany został w sposób bardziej ogólny, względem bardziej 

szczegółowo sformułowanego w art. 20 ust. 1 pkt 1 i 4 u.l.u. zakresu 

nadzoru. Niemniej biorąc pod uwagę, że w art. 20 ust. 1 u.l.u. wyliczone 

zostały jeszcze dwa obszary nadzoru, a ponadto zważając na wskazaną 

wcześniej okoliczność, że wyliczenie zakresu przedmiotowego nadzoru  

w art. 20 ust. 1 u.l.u. ma charakter jedynie przykładowy, to przyjąć można, 

że zakres kompetencji nadzorczych zakreślony w art. 20 ust. 1 u.l.u. nie 

tylko nie jest węższy lub równy uprawnieniom kontrolnym wskazanym  

w art. 18 u.l.u., ale przez swój niedookreślony charakter może być uznany za 

szerszy zakresowo. Jaki jest zatem cel regulacji art. 18 u.l.u., skoro 

przyjmując powyższe założenie, tożsame uprawnienia do sprawowania 

kontroli organ nadzoru posiadałby na podstawie art. 20 ust. 1 u.l.u.  

Zgodnie z art. 20 ust. 6 u.l.u., przepis art. 20 ust. 1 pkt 2-4 u.l.u. 

odpowiednio stosuje się także do wojewody. Powyższe oznacza,  

że w zakresie określonym w art. 20 ust. 1 pkt 1 u.l.u. wojewoda nie posiada 

kompetencji do sprawowania nadzoru. Niemniej, zakładając co najmniej 

częściową zbieżność zakresu regulacji art. 18 i 20 ust. 1 pkt 1 u.l.u., będzie 

uprawniony do sprawowania w powyższym zakresie kontroli, w związku  

z odesłaniem zawartym w art. 18 do art. 17 u.l.u.  

Wydaje się jednak, że zakres kompetencji kontrolnych i nadzorczych  

i ich wzajemnych relacji nie został w ustawie nazbyt precyzyjnie określony. 

Wątpliwości budzi także celowość odrębnej regulacji kompetencji 

kontrolnych, nie powiązanych bezpośrednio, poprzez regulację w tym 

samym przepisie lub poprzez odesłania, z kompetencjami nadzorczymi. 
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Szczególnie w aspekcie tytułu rozdziału 4 u.l.u., który odnosi się wyłącznie 

do nadzoru. Wydaje się, że celowe byłoby doprecyzowanie relacji 

kompetencji kontroli i nadzoru, a jeżeli ich zakresy są zbieżne i w całości lub 

w części się pokrywają, to ujęcie ich w jednym przepisie. Jeżeli szerszy 

zakres miałyby unormowania dotyczące kontroli, należałoby rozważyć 

zmianę tytułu rozdziału. Nie wydaje się też zasadne rozwiązanie, w wyniku 

którego kompetencje nadzorcze nie mają dookreślonego charakteru.  

Wątpliwości co do przedmiotu regulacji oraz umiejscowienia  

w systematyce ustawy budzić może także przywołany wcześniej art. 19 ust. 

1 u.l.u. Przepis ten, również w sposób przykładowy, wylicza zadania ministra 

właściwego do spraw zdrowia. Wyszczególnione w powołanym przepisie 

zadania identyfikować można z kompetencjami w zakresie kreowania 

uzdrowisk i zakładów lecznictwa uzdrowiskowego oraz określania zasad ich 

funkcjonowania. W odniesieniu do większości wyliczonych w tym przepisie 

zadań brak jednak podstaw do ich klasyfikowania, jako kompetencji 

nadzorczych. W szczególności, że zakres przedmiotowy nadzoru określony 

został w art. 17 i art. 20 u.l.u. Zaznaczenia wymaga przy tym, że w doktrynie 

odróżnia się przepisy i normy ustanawiające zadania, jako określające 

kierunki działania administracji oraz wskazujące wartości, którymi winna się 

kierować oraz przepisy i normy określające strukturę podmiotów 

administracji i zachodzące między nimi procesy, w tym kierownictwa, 

koordynacji, nadzoru i kontroli, jak też określające właściwość i umożliwiając 

przez to przypisanie określonemu podmiotowi uprawnienia lub obowiązki18.  

Wracając jednak do analizy zadań wymienionych w art. 19 ust. 1 

u.l.u., wskazać należy, że w ramach wymienionego w powołanym przepisie 

ich katalogu jedynie dwa z nich dają podstawy do zakwalifikowania ich jako 

pewnego rodzaju kompetencji nadzorczych.  

                                                           
18 Por. J. Lang, Zagadnienia wstępne, (w:) M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, 

Warszawa 2001, s. 22-25. 
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Pierwszym jest uprawnienie ministra do wystąpienia do Prezesa Rady 

Ministrów z wnioskiem o pozbawianie danego obszaru statusu uzdrowiska. 

Uprawnienie to jednakże, stanowiące rodzaj środka nadzoru, nie dotyczy 

jednak nadzoru nad lecznictwem uzdrowiskowym, jak wskazuje tytuł 

rozdziału 4 u.l.u., lecz jest środkiem nadzoru w stosunku do gminy 

posiadającej status uzdrowiska.  

Drugie zadanie wymienione w art. 20 ust. 1 u.l.u., które daje podstawy 

do zakwalifikowania go, jako kompetencji w zakresie nadzoru,  

to kompetencja do rozpatrywania odwołań od decyzji wojewody. Niniejszą 

kompetencję zakwalifikować można bowiem jako kompetencję w zakresie 

nadzoru instancyjnego.  

Regulacja powyższych dwóch kompetencji nadzorczych w przepisie 

określającym zadania, jak też samo sytuowanie przepisu określającego 

zadania ministra właściwego do spraw zdrowia w rozdziale zatytułowanym 

„Nadzór nad lecznictwem uzdrowiskowym”, nie wydaje się być zasadne.  

To samo dotyczy zamieszczenia przepisów zawierających upoważnienie do 

wydania przepisów wykonawczych. Część przepisu art. 20 u.l.u., w zakresie 

odnoszącym się do zadań, jak też wydane na podstawie tego artykułu 

przepisy wykonawcze nie są bowiem związane z instytucją nadzoru,  

a przynajmniej nie bezpośrednio. Pośredniego związku można się 

ewentualnie dopatrywać w tym, że wymogi określone w niniejszych 

przepisach ustawowych i podustawowych będą mogły następczo stanowić 

przedmiot realizacji uprawnień nadzorczych.  

 

5. Środki nadzoru nad lecznictwem uzdrowiskowym 

W kwestii środków nadzoru, ustawa w art. 20 ust. 3 u.l.u. stanowi,  

że w przypadku stwierdzenia, na podstawie art. 20 ust. 1 u.l.u., naruszenia 

przepisów ustawy minister właściwy do spraw zdrowia powiadamia 

kierownika zakładu lecznictwa uzdrowiskowego o stwierdzonych 

nieprawidłowościach oraz: 
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1) wydaje zalecenia pokontrolne mające na celu usunięcie 

stwierdzonych nieprawidłowości, 

2) wydaje w miarę potrzeby decyzje administracyjne nakazujące 

usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, 

- wyznaczając termin do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości  

i dostosowania działalności do przepisów ustawy. 

Dalej ustawa zastrzega, że w przypadku gdy został złożony wniosek  

o ponowne rozpatrzenie sprawy, termin do usunięcia nieprawidłowości,  

o którym mowa w art. 20 ust. 3 u.l.u., liczy się od dnia doręczenia zalecenia 

lub decyzji po rozpatrzeniu wniosku (art. 20 ust. 4 u.l.u.,). W terminie 14 dni 

od dnia upływu terminu wyznaczonego do usunięcia nieprawidłowości 

zakład lecznictwa uzdrowiskowego ma obowiązek poinformować pisemnie 

ministra właściwego do spraw zdrowia o sposobie usunięcia 

nieprawidłowości (art. 20 ust. 5 u.l.u.). Zgodnie z art. 20 ust. 6 u.l.u., przepis 

art. 20 ust. 2-5 u.l.u. stosuje się odpowiednio również do wojewody. 

Zwrócić uwagę należy także treść art. 30 ust. 1 i 2 u.l.u. Zgodnie z ust. 

1 art. 30 u.l.u., jeżeli z uprawnień, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 2-4, 

korzysta minister właściwy do spraw zdrowia, zawiadamia o tym właściwego 

wojewodę, a wojewoda nie podejmuje wówczas odrębnych działań.  

Z kolei w myśl art. 30 ust. 2 u.l.u., przepis art. 30 ust. 1 u.l.u. stosuje się 

odpowiednio, jeżeli z uprawnień kontrolnych korzysta wojewoda. 

W pierwszej kolejności celowe jest odniesienie się do treści ostatniego 

z przywołanych unormowań. Wskazać należy, że w art. 30 ust. 1 i 2 u.l.u. 

ustawodawca wprowadził swoistą właściwość przemienną dwóch organów 

administracji, z których każdy jest rzeczowo właściwy w sprawach 

wymienionych w art. 20 ust. 1 pkt 2-4 u.l.u. i każdy może prowadzić 

postępowanie, co wyłącza możliwość występowania w sprawie  

w charakterze organu przez drugi organ. Właściwość miejscowa ministra 

właściwego do spraw zdrowia obejmować będzie w tym wypadku cały kraj, 

natomiast wojewodów - poszczególne województwa.  
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Zastanowić się należy nad przyjętą przez ustawodawcę zasadą 

ustalania organu właściwego. Powołany przepis art. 30 ust. 1 u.l.u. posługuje 

się sformułowaniem, „jeżeli z uprawnień (…) korzysta minister”. Pomimo,  

że przepis nie stanowi tego w sposób jednoznaczny, należy uznać,  

że sformułowanie „korzysta” użyte w czasie teraźniejszym, oznaczać ma,  

że minister jako pierwszy skorzystał z przysługujących mu uprawnień,  

co następczo obliguje wojewodę do powstrzymania się od działań.  

Na powyższy sposób wykładni wskazywać może także treść art. 30 ust. 2 

u.l.u., który skutkował będzie koniecznością powstrzymania się od działań 

przez ministra w sytuacji, gdy z uprawnień jako pierwszy skorzysta 

wojewoda. Zastanowić się należy także nad użytym w art. 30 ust. 2 u.l.u. 

sformułowaniem, że wojewoda ma w przypadku skorzystania z kompetencji 

przez ministra nie podejmować w takim wypadku „odrębnych działań”. 

„Odrębny” według Słownika języka polskiego to odmienny od innych, 

niepodobny do innych, swoisty”19, czy też „różniący się od innych” lub 

„stanowiący samodzielną całość”20. Wyrażenie „różnić się” definiowane jest 

zaś jako „być różnym, odmiennym od innych, wykazywać różnice”21.  

W kontekście przywołanych definicji można by odnieść wrażenie,  

że wojewoda nie może jedynie podejmować odmiennych od ministra działań, 

czyli innych aniżeli podjął minister. Nie wydaje się jednak, by celem 

niniejszego unormowania było to, by wojewoda mógł powielać te same 

działania co minister. Na tle powołanego przepisu należy się jednak 

zastanowić, czy w sytuacji, gdy z uprawnień korzysta minister to wojewoda 

nie powinien podejmować żadnych działań z zakresu art. 20 ust. 1 pkt 2-4 

u.l.u., nawet jeżeli działania ministra podjęte zostały na podstawie węższego 

zakresu przesłanek niniejszego art. 20 ust.1 pkt 2-4 u.l.u., obejmującego 

jeden lub dwa wybrane punkty. Wydaje się, że tak należałoby przyjąć, 

                                                           
19 E. Sobol. red., Nowy słownik języka polskiego, Warszawa 2003, s. 580. 
20 Słownik języka polskiego, źródło: sjp.pwn.pl (dostęp: 27.01.2016 r.). 
21 E. Sobol. red., Nowy słownik …, s. 880, Słownik języka polskiego, źródło: www.sjp.pwn.pl 

(dostęp: 27.01.2016 r.). 
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bowiem wszystkie działania wymienione w powołanym zakresie przesłanek 

mogą być podjęte w ramach jednego postępowania.  

Odnośnie do wymienionych w art. 20 ust. 3 u.l.u. środków nadzoru,  

w postaci zaleceń pokontrolnych oraz decyzji administracyjnych ustawa  

w zakresie kompetencji organu do ich zastosowania posługuje się zwrotem 

„wydaje”. Ustawodawca w sposób kategoryczny zatem nakłada na organ 

nadzoru, w przypadku stwierdzenia w związku z zastosowaniem uprawnień 

określonych w art. 20 ust. 1 u.l.u., naruszenia przepisów ustawy, obowiązek 

podjęcia stosownych działań, pozostawiając organowi jednak ocenę 

zasadności zastosowania właściwego środka. Przyjąć należy, że nie jest 

zasadne łączne ich zastosowanie. Organ powinien ocenić, czy celowe jest 

wydanie zaleceń pokontrolnych, czy wydanie decyzji.  

Ustawa wskazuje, że decyzję organ obowiązany jest wydać w razie 

potrzeby. Należy zastanowić się, w jakich przypadkach tego rodzaju 

potrzeba może wystąpić. Powyższe będzie uzasadniało także znalezienie 

odpowiedzi na pytanie, jaki charakter prawny mają zalecenia pokontrolne 

wydawane na podstawie art. 20 ust. 3 pkt 1 u.l.u. Określenie ich statusu 

prawnego ma znaczenie w kontekście kwestii ich zaskarżalności oraz 

wykonalności. 

W kontekście zagadnienia prawnych form działania administracji22 

wskazać należy, że kwestię wymagającą wyjaśnienia stanowi okoliczność, 

czy zalecenia pokontrolne unormowane w art. 20 ust. 3 pkt 1 u.l.u. podlegają 

zakwalifikowaniu do czynności materialno-technicznych, które 

charakteryzowane są jako ten rodzaj działań faktycznych, który, będąc 

                                                           
22 M. Masternak dokonał rozróżnienia pojęć: form działania administracji, 

administracyjnoprawnych form działania oraz form wykonywania administracji publicznej. Na 
potrzeby niniejszych rozważań przyjęte zostało jednak jednolite nazewnictwo w postaci 
prawnych form działania administracji. M. Masternak, O pojęciu form działania administracji, 
(w:) J. Filipek (red.), Jednostka w demokratycznym państwie prawa, Bielsko Biała, 2003, s. 403-
409. W kwestii pojęcia prawnych form działania zob. także J. Starościak, Prawne formy 
działania administracji, Warszawa 1959, s. 10, J. Starościak, Prawo administracyjne, Warszawa 
1975, s. 226. Tak samo m. in. E. Olejniczak-Szałowska, Prawne formy działania administracji 
publicznej, (w:) M. Stahl (red.), Prawo administracyjne…, s. 377, A. Wiktorowska,  
M. Wierzbowski, Prawne formy działania administracji, (w:) Prawo ..., s. 279. 
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oparty na wyraźnej podstawie prawnej, wywołuje skutki prawne poprzez 

fakty, nie zaś przez tworzenie norm porządku prawnego23 i których 

działaniom obywatele zobowiązani są podporządkować się24. Czynności 

materialno-faktyczne posiadają zatem charakter władczy i podlegają 

zaskarżeniu do sądu administracyjnego25 na podstawie art. 3 § 2 pkt 4 

ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi26. 

W orzecznictwie spotkać można orzeczenia, w których uznano,  

że określone zalecenia pokontrolne nie mieszczą się w zakresie objętym 

kognicją sądów administracyjnych27. Możliwe jest także wskazanie 

przykładów takich orzeczeń, w których uznano dopuszczalność skargi do 

sądu administracyjnego na zalecenie pokontrolne28. Powyższe zależy od 

tego, czy zalecenie spełnia przesłanki uznania go za akt lub czynność,  

o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 P.p.s.a. W orzecznictwie podnosi się,  

że akt lub czynność, aby podlegać kontroli sądu administracyjnego, muszą 

spełniać następujące warunki: 1) nie mogą mieć formy decyzji lub 

                                                           
23 A. Wiktorowska, M. Wierzbowski, Prawne formy działania administracji, (w:) Prawo ...,  

s. 312; M. Stahl, Prawne formy działania administracji publicznej, (w:) Prawo administracyjne..., 
s. 408; E. Ura, Ed. Ura, Prawo administracyjne, Prawo administracyjne, Rzeszów 1996, s. 98-
99, R. Gałęski, Czynności materialno-techniczne w systemie prawnych form działania 
administracji publicznej, „Przegląd Prawa i Administracji” XLVIII, Wrocław 2001, s. 125-142. 

24 Powyższe stanowi cechę wyróżniającą czynności materialno-techniczne od czynności 
społeczno-organizatorskich, które także klasyfikowane są do czynności faktycznych 
stanowiących prawne formy działania administracji. Zob. A. Wiktorowska, M. Wierzbowski, 
Prawne formy działania administracji, (w:) Prawo ..., s. 311-313, R. Gałęski, Czynności 
materialno-techniczne ..., s. 129. 

25 Zob. J.P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, 
Warszawa 2004, s. 29-32. 

26 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 
(Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm., przywoływana dalej jako p.p.s.a.).  

27 Zob. wyrok NSA z 18 sierpnia 2015 r., II GSK 1591/15, w sprawie ze skargi na 
wystąpienie pokontrolne w przedmiocie zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie  
z przeznaczeniem postanawia, CBOSA (dostęp na dzień 27.01.2016 r.). W uzasadnieniu NSA 
wyjaśnił, że w rozpoznawanej sprawie wydane przez organ zalecenia pokontrolne nie rodzą 
żadnego obowiązku, jak również uprawnień dla podmiotu kontrolowanego, a jedynie dają temu 
podmiotowi możliwość zapłaty wskazanej w wezwaniu kwoty dotacji, na zasadzie 
dobrowolności. Stąd też wezwanie to nie może być uznane za czynność materialno–techniczną, 
podlegającą kontroli sądowoadministracyjnej. Samo zalecenie zawarte w wystąpieniu 
pokontrolnym nie mieści się bowiem we wskazanych w art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. 
rozstrzygnięciach, gdyż nie dotyczą bezpośrednio uprawnień ani obowiązków strony skarżącej 
wynikających z przepisu prawa. 

28 Zob. wyrok NSA z dnia 4 listopada 2014 r., II GSK 2522/14, CBOSA (dostęp:  
27.01.2016 r.). 
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postanowienia wydanego w postępowaniu jurysdykcyjnym, egzekucyjnym 

lub zabezpieczającym, 2) mieć charakter publicznoprawny, 3) być 

skierowane do indywidualnego podmiotu, 4) dotyczyć jego uprawnień lub 

obowiązków wynikających z przepisów prawa29. 

Problematyka zaskarżalności wyniku kontroli była przedmiotem 

rozważań NSA, który w uchwale Składu Siedmiu Sędziów NSA analizując 

problem zaskarżalności kontroli skarbowej zauważył, że wskazanie 

nieprawidłowości stwierdzonych w czasie kontroli odbywa się  

z zachowaniem reguł procesowych tj.: przedstawieniem wniosków 

dotyczących sposobu i terminu usunięcia nieprawidłowości, obowiązkiem 

kontrolowanego zapewnienia stanu zgodności z prawem poprzez usunięcie 

wytkniętych nieprawidłowości i sprzężonym z nim obowiązkiem 

poinformowania organu kontroli o realizacji wniosków zawartych w wyniku 

kontroli30. 

Uznać należy zatem, że zalecenia pokontrolne, które w swojej treści 

wskazują na czynności, jakie podmiot kontrolowany winien dokonać  

w wyznaczonym w zaleceniu terminie, celem usunięcia nieprawidłowości  

i osiągnięcia stanu zgodnego z prawem, a następnie poinformować właściwy 

organ o ich realizacji, spełniają wymogi, by uznać je za akt lub czynność  

z zakresu administracji publicznej, inny niż decyzja bądź postanowienie 

wydane w postępowaniu administracyjnym albo egzekucyjnym, dotyczący 

praw lub obowiązków podmiotu kontrolowanego, wynikających z przepisów 

prawa, w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 4 P.p.s.a., tj. za czynność materialno-

techniczną. Nadmienić przy tym można, że w zakresie obowiązku 

powiadomienia organu o usunięciu nieprawidłowości ustawa w art. 20 ust. 5 

u.l.u. nie określa formy pisma lub aktu, z którego obowiązek ich usunięcia 

miałby wynikać. Z uwagi zatem na sposób redakcji art. 20 ust. 3 pkt 1 i 2 

                                                           
29 Tamże. 
30 Zob. uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z dnia 7 grudnia 1998 r., FPS 18/98, CBOSA 

(dostęp: 27.01.2016 r.). 
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u.l.u. należy przyjąć, że obowiązek ten dotyczy zarówno nieprawidłowości 

stwierdzonych w zaleceniu pokontrolnym, jak i decyzji administracyjnej.  

Wszystkie powyższe wymogi spełnia zalecenie pokontrolne,  

o którym mowa w art. 20 ust. 3 pkt 1 w związku z art. 20 ust. 4 i 5 u.l.u. 

Przyjąć należy zatem, że zakład lecznictwa uzdrowiskowego, do którego 

takie zalecenie będzie skierowane, będzie mógł wnieść na takie zalecenie 

skargę do sądu administracyjnego. Warunkiem wniesienia skargi do sądu, 

stosownie do art. 52 § 1 P.p.s.a., jest wyczerpanie środków zaskarżenia, 

jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym  

w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich 

lub Rzecznik Praw Dziecka. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy 

rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek 

zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne 

rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie (art. 52 § 2 P.p.s.a.).  

W art. 20 ust. 4 u.l.u. zastrzeżono możliwość, w przypadku 

sformułowania zaleceń przez ministra, złożenia do tego organu wniosku 

o ponowne rozpatrzenie sprawy. Tożsame uprawnienie, w związku z art. 20 

ust. 6 i art. 19 ust. 1 pkt 10 u.l.u., będzie służyło w przypadku, gdy zalecenia 

wyda wojewoda. Minister, w kontekście art. 19 ust. 1 pkt 10 u.l.u. posiada 

bowiem kompetencję do rozpatrywania odwołań od decyzji wojewody, nie 

zaś od wydawanych przez ten organ zaleceń.  

Wątpliwości co do charakteru prawnego nie budzi środek nadzoru 

stosowany w formie prawnej decyzji. Wobec braku odmiennych zastrzeżeń 

zwartych w ustawie przyjąć należy, że w zakresie trybu wydawania decyzji 

przez ministra właściwego do spraw zdrowia lub wojewodę zastosowanie 

znajdować będą przepisu Kodeksu postępowania administracyjnego31,  

                                                           
31 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. 

Dz.U. z 2016 r. poz. 23), przywoływana dalej jako k.p.a. 
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jako procedury administracyjnej o charakterze ogólnym, co wynika z art. 1 

pkt 1 i 2 K.p.a.32.  

Jak już wyższej wskazano, ustawa w art. 20 ust. 4 u.l.u. wprowadza 

jednocześnie unormowania w przedmiocie przesunięcia terminu 

wykonalności obowiązków wynikających z zaleceń oraz decyzji. Ustawa  

w powołanym przepisie zastrzega, że termin do usunięcia nieprawidłowości 

liczy się od dnia doręczenia zalecenia lub decyzji po rozpatrzeniu wniosku. 

W zakresie wykonalności obowiązku wynikającego z decyzji, powyższe 

unormowanie stanowi rozwiązanie szczególne względem regulacji art. 130 

k.p.a. Należy je ocenić pozytywnie, bowiem wprowadza proste i czytelne 

zasady wykonalności decyzji, z góry przyznając podmiotowi zobowiązanemu 

ten sam termin na usunięcie nieprawidłowości w stosunku stanowisk  

i rozstrzygnięć wydanych w trybie zwykłym i odwoławczym, którego bieg 

rozpoczyna się z momentem wejścia zalecenia lub decyzji do obrotu 

prawnego, tj. z chwilą ich doręczenia. Nadmienić można, że powyższe 

unormowanie zasadnym czyni wyznaczenie w zaleceniu lub decyzji terminu 

wykonania obowiązku poprzez wskazanie liczby dni, w jakiej obowiązek 

powinien być zrealizowany od dnia doręczenia zalecenia lub decyzji, nie zaś 

poprzez wskazanie konkretnego terminu.  

W tym miejscu celowy jest powrót do przesłanki wydawania decyzji  

„w miarę potrzeby”. Zaznaczenia wymaga, że ustawodawca zarówno  

w u.l.u., jak i przepisach k.p.a. nie wyjaśnił znaczenia niniejszego wyrażenia, 

jak też nie zawarł dodatkowych wskazówek interpretacyjnych. W związku  

z powyższym uzasadnione jest ustalenie znaczenia, jakie wskazanemu 

wyrażeniu można nadać na podstawie ogólnych reguł znaczeniowych języka 

polskiego. Nieodzowne jest zatem wskazanie zakresu znaczeniowego 

                                                           
32 W kwestii ogólnego charakteru postępowania administracyjnego zob. B. Adamiak, 

Pojęcie postępowania administracyjnego, (w:) J. Niczyporuk (red.), Kodyfikacja postępowania 
administracyjnego na 50-lecie K.P.A., Lublin 2010, s. 19-21; J. Borkowski, (w:) B. Adamiak,  
J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego, Komentarz, Warszawa 2005, s. 6 i 13-
15; Cz. Martysz, (w:) G. Łaszczyca, Cz. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania 
administracyjnego. Komentarz, Tom I, Warszawa 2007, s. 26-27. 
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komponentów omawianego pojęcia. Wyrażenie „w miarę” stanowi związek 

frazeologiczny, który wyjaśnia się, jako „tyle, ile trzeba, ile można, akurat”33. 

Z kolei słowo „potrzeba” określa się, jako „to, że coś jest potrzebne, 

nieodzowne, okoliczności zmuszające do postąpienia tak a nie inaczej, 

konieczność, niezbędność”34, a także jako „to, co jest potrzebne do 

normalnej egzystencji lub do właściwego funkcjonowania”35. W związku  

z powyższym należałoby przyjąć, że forma decyzji powinna być stosowana 

wtedy, gdy jej wydanie jest niezbędne dla zapewnienia właściwego 

funkcjonowania zakładów lecznictwa uzdrowiskowego. Rodzi się następne 

pytanie, kiedy stosownych rezultatów nie będzie można osiągnąć w drodze 

zalecenia pokontrolnego? 

Konieczność wydania decyzji wiązać może się z dopuszczalnością 

późniejszego wyegzekwowania obowiązków. Zgodnie z art. 3 § 1 ustawy  

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji36, egzekucję administracyjną 

stosuje się do obowiązków określonych w art. 2 tej ustawy, gdy wynikają one 

z decyzji lub postanowień właściwych organów, albo - w zakresie 

administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego - bezpośrednio 

z przepisu prawa, chyba że przepis szczególny zastrzega dla tych 

obowiązków tryb egzekucji sądowej37. Za obowiązek wynikający 

bezpośrednio z przepisu prawa uznaje się w doktrynie taki obowiązek, 

którego wszystkie istotne cechy zostały określone przez normę prawa, tj.: 1) 

podmiot, na którym ciąży obowiązek, 2) okoliczności prowadzące do 

aktualizacji obowiązku oraz 3) zakres obowiązku38. Zgodnie natomiast  

z art. 2 § 1 u.p.e.a., egzekucji administracyjnej podlegają m.in. obowiązki  

                                                           
33 E. Sobol. red., Nowy słownik …, s. 452. 
34 Tamże, s. 730. 
35 Słownik języka polskiego, źródło: sjp.pwn.pl (dostęp: 27.01.2016 r.). 
36 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.  

z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.), przywoływana dalej jako u.p.e.a. 
37 Zob. Z. Leoński (w:) R. Hauser, Z. Leońśki, Postępowanie egzekucyjne w administracji. 

Komentarz, Warszawa 2003, s. 22-26, W. Jakimowicz, Obowiązek administracyjny w egzekucji 
administracyjnej, (w:) J. Niczyporuk, S. Fundowicz, J. Radwanowicz (red.), System egzekucji 
administracyjnej, Warszawa 2004, s. 137-140. 

38 P. M. Przybysz, Art. 3 (w:) Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz,  
wyd. VII [online], źródło: http://sip.lex.pl/#/komentarz/587519313/476846, (dostęp: 29.01.2016). 
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o charakterze niepieniężnym pozostające we właściwości organów 

administracji rządowej i samorządu terytorialnego lub przekazane do 

egzekucji administracyjnej na podstawie przepisu szczególnego. 

W kontekście powyższego egzekucji administracyjnej nie podlegają 

obowiązki wynikające z czynności materialno-technicznych, jeżeli celem tych 

czynności nie jest ustalenie zakresu obowiązku wynikającego wprost  

z przepisu prawa39. W kontekście treści art. 20 ust. 3 u.l.u. nie sposób 

uznać, aby zalecenie pokontrolne określające rodzaj i zakres 

nieprawidłowości, jakie powinny zostać usunięte można klasyfikować, jako 

obowiązek wynikający wprost z przepisów prawa. Tym samym przyjąć 

należy, że wystosowywane w trybie art. 20 ust. 3 pkt 1 u.l.u. zalecenia 

pokontrolne, pomimo że mają charakter władczy, nie dają podstaw prawnych 

do dochodzenia ich realizacji w drodze przymusu egzekucyjnego. Powyższe 

pośrednio potwierdza także sposób redakcji przepisu art. 20 ust. 3 u.l.u.,  

w którym zastrzeżono, że zalecenia mają na celu usunięcie stwierdzonych 

nieprawidłowości. Ich celem jest zatem wywarcie wpływu na podmiot 

nadzorowany, którego skutkiem będzie dobrowolne usunięcie 

nieprawidłowości. Decyzje natomiast, stosownie do treści art. 20 ust. 3 u.l.u., 

wydawane mają być jako akty nakazujące usunięcie stwierdzonych 

nieprawidłowości, dając możliwość w razie nieusunięcia stwierdzonych 

nieprawidłowości w wyznaczonym terminie, późniejszego dochodzenia ich 

realizacji w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji. 

Kiedy zatem „w miarę potrzeby” zasadne będzie wydawanie decyzji,  

o której mowa w art. 20 ust. 3 pkt 2 u.l.u.? Przyjąć należy, że okoliczność ta 

podlega ocenie organu, w której to kwestii ustawodawca pozostawił 

organom pewien zakres uznaniowości. Można jednak przyjąć, że wydanie 

decyzji będzie uzasadnione chociażby: 1) w razie braku realizacji w terminie 

zaleceń pokontrolnych, 2) toczące się postępowania egzekucyjne w związku 

                                                           
39 Por. wyrok TK z dnia 16 marca 2010 r., K 24/08, OTK-A 2010, Nr 3, poz. 22 oraz wyrok 

WSA w Gliwicach z dnia 17 lutego 2015 r., I SA/Gl 753/14, CBOSA (dostęp: 29.01.2016 r.). 
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z niewykonaniem innych decyzji wydanych w trybie art. 20 ust. 3 u.l.u., 3)  

z uwagi na charakter stwierdzonych nieprawidłowości, uzasadniających 

konieczność ich obligatoryjnego i niezwłocznego usunięcia, także w trybie 

przymusowym. 

 

6. Podsumowanie 

Problematyka nadzoru stanowi istotny element regulacji oraz zasad 

funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce. Potwierdzenie 

powyższego stanowić może okoliczność, że rozwiązania normatywne 

przyjęte w tym zakresie w u.l.u. są rozbudowane i ujęte w osobnym -  

4 rozdziale u.l.u., zatytułowanym „Nadzór nad lecznictwem uzdrowiskowym”.  

Podkreślenia wymaga, że nadzór ten sprawowany jest co do zasady 

nad podmiotami, które funkcjonują w sferze zewnętrznej administracji40,  

czyli wykonywany jest w stosunku do podmiotów ze sfery prawa prywatnego.  

W doktrynie nadzór tego rodzaju, z uwagi że dotyczy on podmiotów 

organizacyjnie niezależnych od organów administracji, określa się mianem 

nadzoru w materialnym prawie administracyjnym, dla odróżnienia go od 

nadzoru występującego w układzie zależności między organami 

sprawującymi funkcje administracji publicznej41.  

Niezależnie od przyjętego przez ustawodawcę tytułu rozdziału 

wyróżnić wskazać należy, że regulacja tej części ustawy odnosi się tak do 

uprawnień kontrolnych, jak i nadzorczych właściwych w tym zakresie 

organów, a ich wzajemny zakres nie jest w ustawie jednoznacznie 

zarysowany.  

Wątpliwości budzi także okoliczność, że zakres nadzoru,  

który stanowić może podstawę do stosowania środków władczych,  

                                                           
40 W kwestii sfer działania administracji por. J. Lang, Prawo…, s. 19. 
41 Z. Leoński, Zarys prawa ..., s. 197, Z. Janku, Kryteria nadzoru nad samorządem 

terytorialnym, „Forum Naukowe” 2001, nr 1, s. 253, M. Swora, Nadzór nad stowarzyszeniami, 
fundacjami oraz prowadzeniem działalności pożytku publicznego, „Państwo i Prawo” 2003,  
z. 12, s. 68. 
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w tym także przybierających kwalifikowaną ich formę, tj. decyzji 

administracyjnej, określony został w sposób niedookreślony, poprzez jedynie 

przykładowe wyliczenie przysługujących kompetencji nadzorczych. Obiekcje 

budzić może także przemienna właściwość ministra właściwego do spraw 

zdrowia oraz wojewody do ich stosowania, przez co dwa organy 

administracji w tej samej sprawie mogą posiadać właściwość rzeczową  

i miejscową dającą im podstawę do wszczęcia i prowadzenia postępowania.  

Pewne zastrzeżenia podnieść można także co do charakteru 

prawnego i podstaw stosowania środków nadzoru. Zalecenia pokontrolne, 

adekwatnie do ich nazwy i możliwości dochodzenia ich realizacji wydają się 

stanowić przejaw stosowania wyłącznie uprawnień kontrolnych. Działania 

władcze natomiast przyjmować mogą postać decyzji administracyjnej.  

Z drugiej strony sposób regulacji zaleceń pokontrolnych i związane z nimi 

skutki prawne, w postaci obowiązku powiadamiania organu właściwego  

o sposobie usunięcia nieprawidłowości, uzasadniają do zakwalifikowania tej 

czynności, jako posiadającej władczy charakter czynności materialno-

technicznej, która w związku z powyższym podlega zaskarżeniu do sądu 

administracyjnego, na podstawie art. 3 § 2 pkt 4 P.p.s.a.  

Niezależnie jednak, od podniesionych uwag i zastrzeżeń,  

w szczególności co do spójności przedmiotowej rozdziału 4 u.l.u. oraz 

rozwiązań szczegółowych uznać należy, że uregulowania prawne dotyczące 

nadzoru nad lecznictwem uzdrowiskowym są niezbędne i stanowią przejaw 

zasadnej dbałości ustawodawcy o należytą jakość świadczeń w tym 

zakresie. 
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Supervision over health resort treatment 

 

Abstract 

The issues of supervision over health resort treatment constitute  

an essential element of chapter four of the Law on health resort treatment, 

health resorts, health resort protection zones and health resort communes. 

The legislator addressed them in a separate chapter thereof, subjecting 

majority of provisions of the said law to its regulation. The title of the chapter 

itself, too - „Supervision over health resort treatment” confirms the essential 

importance of this institution against the law's regulation. The subject of this 

study's analysis is the issue of supervision over health resort treatment,  

in particular in the personal and material scope. Detailed analysis covers 

also the question of means of supervision, including their type, forms, 

interrelation and relevance of their application. 

Keywords: supervision, instance supervision, auditing, follow-up audit, 

recommendations. 


